Inschrijfformulier
Leerling gegevens
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam dient precies zo geschreven te zijn als in het
bevolkingsregister. Dat is belangrijk omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde
uitwisseling met de overheid.

Roepnaam
Voornamen voluit
Achternaam
Geslacht

Jongen / meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Geloofsovertuiging
BSN nummer kind* zie toelichting
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Noodnummer
Emailadres

*Toelichting BSN nummer kind:
Wij ontvangen graag een kopie van een officieel document waarop het BSN nummer van uw kind
vermeld wordt. Dit kan zijn:
• Kopie huidige zorgpas
• Kopie brief belastingdienst
• Kopie afschrift geboortebewijs
• Kopie paspoort of identiteitskaart

Gegevens vorige peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / basisschool
Naam
Adres
Telefoon
Groep
VVE indicatie
(Voor- en Vroegschoolse
Educatie)

Ja / nee

Gezinssamenstelling
Ouders zijn
Is er sprake van een
eenoudergezin
Broer(s)
Naam en geboortedatum
Zus(sen)
Naam en geboortedatum

Getrouwd / samenwonend / gescheiden / weduw(e)(naar)
Ja / nee

Gegevens opvangadres / noodgegevens
Indien ouders / verzorgers niet bereikt kunnen worden, wordt deze persoon gebeld.

Naam
Adres
Telefoon

In geval van nood
Huisarts
Tandarts

Overige opmerkingen gezinssituatie
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Gegevens ouders / verzorgers
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Man / vrouw

Man / vrouw

Ja / nee

Ja / nee

Relatie tot het kind
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Godsdienst
Geslacht
Burgerlijke staat
Adres (alleen indien afwijkend
van leerling)
Postcode
Woonplaats
Mobiel telefoonnummer
Telefoon werk
Beroep
Naam hoogst genoten
opleiding*
Diploma behaald*

Land waar diploma behaald
is*
*Deze informatie is van belang omdat de overheid in bepaalde gevallen extra financiële middelen
beschikbaar stelt aan school op basis van de hoogst genoten opleiding van ouders/verzorgers.
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SchouderCom
De Franciscusschool maakt gebruik van een app “SchouderCom” voor de
communicatie met en tussen ouders die zowel via de computer als
mobiele telefoonapp te gebruiken is.
Er worden geen adreslijsten of telefoonnummers verspreid in de klassen. Via SchouderCom bepalen
ouders zelf welke gegevens zij beschikbaar stellen aan klas- of schoolgenoten.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ondertekening
Dit inschrijfformulier dient ondertekend te worden door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?
➢ Als er sprake is van co-ouderschap ondertekenen beide ouders.
➢ In andere gevallen tekent alleen de ouder/ verzorger bij wie het kind woont.
➢

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat
ingeschreven bij een andere school.
Ouder 1 / verzorger 1
Datum

Ouder 2 / verzorger 2

Plaats
Handtekening

Door school in te vullen:
Esis invoering
Eerste lesdag
Ingedeeld in groep
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Deel 1: Leerlinggegevens
Naam leerling:

Geboortedatum:

Inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de verklaringen bij inschrijving van het kind
op onze school met de ouders/ verzorgers besproken. Na bespreking tekenen de ouders/
verzorgers de verklaringen voor akkoord. Zij krijgen een kopie, het origineel wordt bewaard in het
leerling dossier. De verklaringen bestaan uit vier delen: leerling gegevens, toestemming
handelswijze ziek kind op school, internettoegang en toestemming gebruik foto’s en video’s.

Deel 2: Toestemming tot handelwijze als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact
opnemen met de ouders, verzorgers of met andere, door hen aangewezen personen. Een enkele
keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal
de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of een arts geconsulteerd moet worden. Er worden
geen paracetamol of aspirines aan uw kind gegeven. Als u met bovenstaande akkoord gaat, wilt u
dan hieronder de gegevens invullen.
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
Medicijnen
Ontsmettingsmiddelen
Zalf/crème
Pleisters
Allergieën
Overige medische
bijzonderheden

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande handelwijze:

Ja /nee

Deel 3: Toestemming voor internettoegang van de leerling
Ik ben mij er van bewust dat de school alle voorzorgsmaatregelen zal treffen om ervoor te zorgen
dat:
- de leerling geen toegang heeft tot ongepast materiaal.
- de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de aard of inhoud van het materiaal
dat via internet geraadpleegd wordt.
- dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook
voortvloeiend uit het gebruik van de internetinfrastructuur door het kind.
Geeft toestemming tot internettoegang voor zijn/haar kind:
Ja / nee
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Deel 4: Toestemming voor publicatie foto’s en video’s
Dit toestemmingsformulier ontvangen ouders tijdens het entreegesprek op school en deze
toestemming wordt jaarlijks herhaald conform de AVG.
Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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